
 

 

 

  
JOSIMAR 13 CONSULTORIA E MARKETING ESPORTIVO LTDA 

REALIZAÇÃO:  JOSIMAR HIGINO E ABRAHÃO COSTA 

 

FICHA DE CADASTRO DO ATLETA  

 Identificação do Atleta :  NºCAD: _________________  
  

 

Nome do Atleta______________________________________________________   

 

 

Posição:   (    ) Atacante    (    ) Zagueiro    (    )Lateral  Direito  (   ) Lateral Esquerdo    (    )Meia Direita – Direita                 

(    )Meia Esquerda    (    ) Goleiro. 

Apelido:___________________________ Data de nasc.:____/____/____Sexo:(     )MASC  (     )FEM  

 

Identificação do Responsavel :  (     )Pai:   (     ) Mãe   (     )Tio   (     )Outro: __________________________  

Nome___________________________________________________________________ 

RG.:_________________ CPF:____________________  

Fone:_____________________WhatsApp _____________________ E’mail: ____________ 

Endereço: __________________________________________________Nº: _______Cep:_______________   

Bairro:_______________________________ Cidade:____________________________  Estado:_________  

 

 

 

Termo de Responsabilidade: 

  

Eu  acima qualificado(responsável) , AUTORIZO ________________________________ (nome 
completo do atleta) a meu Filho(a)/Menor, acima qualificado, a participar das avaliações de futebol 
de campo proporcionadas pela J&S13, e DECLARO estar ciente de minha responsabilidade em 
arcar com toda e qualquer despesa necessária para a realização da avaliação, tais como: transporte 
de qualquer natureza, hospedagem, alimentação e outras despesas que o Atleta tiver; declaro ainda 
ser integralmente responsável quanto a eventuais acidentes (lesões ou afins) que possam ocorrer 
durante o período em que meu Filho/Menor estiver sendo avaliado ou em decorrência do mesmo. 
AUTORIZO ainda, o uso da sua Imagem em fotos ou filme, sem finalidade comercial. A presente 
autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima mencionada em todo 
território nacional e no exterior, das seguintes formas: (I) out-door; (II) busdoor; folhetos em geral 
(encartes, mala direta, catálogo, etc.); (III) folder de apresentação; (IV) anúncios em revistas e 
jornais em geral; (V) home page; (VI) cartazes; (VII) back-light; (VIII) mídia eletrônica (painéis, vídeo-
tapes, televisão, cinema, programa para rádio, entre outros). Afirmo ainda, ter pleno conhecimento 
que, se selecionado(a), Eu/Meu Filho(a), e encaminhado a outras avaliações a clubes, 
Associações e/ou outros, nesse ou em qualquer Estado, assumirei a responsabilidade de transporte 
de qualquer natureza, hospedagem, alimentação e outras despesas que o Atleta tiver onde ocorrer 
a avaliação.  
Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada 
haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou a qualquer outro.  
  

Ass :________________________________________               _____________________                         
                                          Responsável                                                                    Data  
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